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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Menurut Wiersma (dalam Sugiyono, 2012: 80) “Teori merupakan 

generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

berbagai fenomena secara sistematik”. Setiap penelitian selalu menggunakan teori. 

Seperti yang dinyatakan oleh Neumen (dalam dalam Sugiyono, 2012: 79)“teori 

merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proporsi yang berfungsi 

untuk melihat secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar fariabel, 

sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”. Dari 

pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa teori adalahserangkaian konsep yang 

memberikan keterangan secara sistematik untuk menjelaskan fenomena. 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter diambil dari dua suku kata yang berbeda, “yaitu 

pendidikan dan karakter. Kedua kata ini mempunyai makna sendiri sendiri. 

Pendidikan sendiri adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang 

berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan 

peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup 

secara tepat dimasa yang akan datang” (Mudyahardjo, 2010: 11). 

 Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan pendidikan hanya 

berlangsung pada lingkungan hidup kultural. Pendidikan merupakan kegiatan-

kegiatan belajar yang dapat dilakukan secara formal maupun non-formal.
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 Levengeld berpendapat bahwa “pendidikan merupakan upaya manusia 

dewasa membimbing kepada yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan” 

(Fadlillah dan Mualifatu, 2013: 17). Pendidikan pada intinya ialah suatu bentuk 

bimbingan untuk mengembangkan potensi seseorang secara terarah untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Menurut Dahama dan Bhatnagar (dalam Ahmadi 2014: 35) “pendidikan 

merupakan proses membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku manusia”. 

Pendidikan juga didefinisikan sebagai proses perolehan pengetahuan dan kebiasan 

dan kebiasaan melalui pembelajaran atau studi. Jika pendidikan menjadi efektif 

hendaknya menghasilkan perubahan-perubahan dalam seluruh komponen perilaku 

(pengetahuan dan gagasan, norma dan keterampilan, nilai dan sikap, serta 

pemahaman dan perwujudan). Secara kultural hasil pendidikan memungkinkan 

seseorang atau masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budaya 

masyarakat. Menurut  Marimba(dalam Fadlillah dan Mualifatu,2013: 18), 

“pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik  

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama”. 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan 

potensi diri manusia secara terus menerus untuk mencapai penyempurnaan dalam 

hidup. Pendidikan merupakan sarana manusia untuk mengembangkan dirinya agar 

dapat menghadapi tantangan zaman. Pendidikan dapat bersifat formal maupun non 

formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diperoleh melalui jalur resmi 

seperti sekolah. Sedangkan pendidikan non formal merupakan pendidikan yang 
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dapat diperoleh melalui lingkungan dan pergaulan. Pendidikan juga memiliki 

peranyang besar dalam pembentukan karakter bangsa. 

Secara etimologis istilah karakter berasal dari bahasaYunani, yaitu “karasso 

yang berarti cetak biru, format dasar, dan sidik seperti dalam sidik jari. Dalam hal 

ini  karakter dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh 

intervensi  manusia, seperti ganasnya laut dengan gelombang pasang dan angin 

yang menyertainya. Orang yang memiliki karakter kuat adalah mereka yang tidak 

mau dikuasai oleh sekumpulan realitas yang telah adabegitu saja dari sananya. 

Sementara orang-orang yang memiliki karakter lemah ialah orang yang tunduk 

pada sekumpulan kondisi yang telh diberikan kepadanya tanpa dapat 

menguasainya” (Fadlillah dan Mualifatu, 2013: 20) 

Menurut uraian Pusat Bahasa Depdiknas(dalam Fadlillah dan 

Mualifatu,2013: 18) yang mengartikan “karakter sebagai bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian,  budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan 

watak.” Bila mengacu pada pengertian ini, karakter memiliki arti yang sangat luas. 

Kesemuanya itu erat kaitannya dengan segala bentuk tingkah laku seseorang dalam 

kehidupan kesehariannya.MenurutSuyitno (2013: 3)“karakter dapat diartikan 

sebagai bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, 

tabiat, temperamen, dan watak”.“Manusia dengan perilaku tersebut dapat dikatakan 

manusia yang berkarakter mulia karena manusia yang sudah mengaplikasikan nilai 

kebaikan”. Jalal (dalam Fadlillah dan Mualifatu,2013: 21) menyebutkan bahwa 

“karakter ialah nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, 

nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) terpatri dalam 

diri dan terejawantahkan dalam perilaku”. 
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Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan perilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari 

keputusannya. “Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan  Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, adat istiadat, dan estetika” (Samani dan Hariyanto, 2011: 41). “Karakter 

tersusun dari tiga bagian yang saling berhubungan yaitu moral knowing 

(pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral behavior (perilaku 

moral). Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan pengetahuan tentang kebaikan 

(knowing the good), keinginn terhadap kebaikan (desiring the good), dan berbuat 

kebaikan (doing the good). Dalam hal ini, diperlukan pembiasaan dalam pemikiran 

(habits of the mind), pembiasaan dalam hati (habits of the heart), dan pembiasaan 

dalam tindakan (habits of the action)” (Fadlillah dan Mualifatu, 2013: 21). 

Pendidikan karakter menurut Gaffar(dalam Wiyani,2013: 26) adalah 

“sebuah proses transformasi  nilai-nilai  kehidupan untuk ditumbuh kembangkan 

dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi  satu dalam kehidupan orang itu”. 

Selanjutnya menurut Screnco (dalam Samani dan Hariyanto,2011: 45)“pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dengan cara, ciri 

kepribadian  positif dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui 

keteladanan, kajian, serta praktik emulasi”.“Pendidikan karakter adalah pendidikan 

budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek teori pengetahuan (cognitive), 
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perasaan (feeling), dan tindakan (action)”. Menurut Lickona(dalam Muslich,2011: 

29)“tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidk akan efektif, 

pelaksanaanya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan 

pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya”. Kecerdasan 

emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa 

depan. Dengan kecerdasan emosi seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi 

segala macam tantangan, termasuk untuk keberhasilan secara akademis  

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik 

untuk menjadi  manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, 

serta rasa dan karsa. “Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-

buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati” (Samani dan Hariyanto, 2012: 45). Menurut 

Buchori (dalam Muslich,2011: 87)“pendidikan karakter seharusnya membawa 

peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, 

dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata”. Permasalahan pendidikan karakter 

selama ini ada di setiap satuan pendidikan perlu segera dikaji, dan dicari alternatif-

alternatif solusinya, serta perlu dikembangkannya secara lebih operasional 

sehingga mudah diimplementasikan di sekolah. 

Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha sadar memperbaiki dan 

mengembangkan kepribadian positif seseorang serta mengimplementasikan pada 

kehidupan nyata. Pendidikan karakter merupakan alat yang sangat penting bagi 

peserta didik untuk menjadikan generasi yang berkualitas. Pendidikan kognitif 
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tanpa pendidikan karakter akan menjadi buta karena pendidikan karakter 

merupakan tongkat bagi pendidikan kognitif yang artinya pendidikan karakter 

sangat berperan penting dalam pendidikan untuk menciptakan generasi emas di 

masa depan. 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Peran pendidikan sebenarnya sangatlah penting dalah perkembangan 

peserta didik baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan di 

sekolah diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan kemampuan akademik, 

tetapi juga harus mampu membentuk karakter atau pribadi peserta didik. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003tentang 

sistem pendidikan nasional pada pasal 3, yang menyebutkan bahwa “pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsayang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan 

pendidikan berbasis karakter guna mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut” 

(Praheto, dkk. 2016: 53). 

Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah 

sebagai berikut (Wiyani, 2013: 70) : 

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan 

yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi 

kepribadian kepemilikan peserta didik yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Tujuan utama 

pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan 

pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam 
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perilaku anak, baik pada saat masih sekolah maupun sudah 

lulus. 

b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Tujuan kedua 

pendidikan karakter disekolah memiliki makna bahwa 

tujuan pendidikan karakter memiliki sasaran untuk 

meluruskan berbagai perilaku negatif anak menjadi 

perilaku positif.  

c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawabkarakter 

bersama. Tujuan ini bermakna  bahwa pendidikan karakter 

disekolah harus dihubungkan dengan proses pendidikan di 

dalam keluarga. Jika pendidikan hanya bertumpu pada 

sekolah, maka pencapaian berbagai karakter sulit tercapai.  

Lockwood (dalam Samani dan Hariyanto,2012: 45) “memerinci ada tiga 

proposisi sentral dalam pendidikan karakter. Pertama, bahwa tujuan pendidikan 

moral dapat dikejar/ dicapai, tidak semata-mata membiarkannya sekedar sebagai 

kurikulum tersembunyi yang tidak terkontrol, dan bahwa tujuan pendidikan 

karakter telah memiliki dukungan yang nyata dari masyarakat dan telah menjadi 

konsensus bersama. Kedua bahwa tujuan behavioral tersebut adalah bagian dari 

pendidikan karakter, dan ketiga, perilaku anti sosial sebagai bagian dari kehidupan 

anak-anak adalah sebagai hasil dari ketidakhadiran nilai-nilai dalam pendidikan”. 

Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa menurut Kementrian 

Pendidikan Nasional Pusat Kurikulum  Badan Penelitian dan Pengembangan 

(2010:7)  adalah: 

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya 

dan karakter bangsa. 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didikyang 

terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi 

budaya bangsa yang religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab 

peserta didik sebagai penerus bangsa. 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi 

manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan 

kebangsaan. 
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e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan. 

Sedangkan tujuan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter menurt Kemendikbud 

(2010: 16) antara lain: 

1. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang 

meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau 

generator utama penyelenggaraan pendidikan. 

2. Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 

2045 menghadapi dinamika perubahan dimasa depan 

dengan keterampilan abad 21. 

3. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan 

fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik dan 

spiritual), olah rasa (estetik),olah pikir (literasi dan 

numerisasi), dan olah raga (kinestetik). 

4. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem 

pendidikan (kepala sekolah, guru, peserta didik, pengawas, 

dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan 

implementasi pendidikan karakter. 

5. Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai 

sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah. 

6. Melestarikan kebudayan dan jati diri bangsa Indonesia 

dalam mendukung Gerakan Nasional revolusi Mental 

(GNRM). 

 

 

 

c. Nilai-nilai Karakter 

Nilai berasal dari bahasa Latin“vale’re yang artinya berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, sehingga nilai yang diartikan sebagai sesuatu yang dipandang 

baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok 

orang”. “Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, 

diinginkan, dikejar, dihargai, brguna dan dapat membuat orang yang 

menghayatinya menjadi bermartabat” (Adisusilo, 2012: 56).Menurut 

Steeman(dalam Adisusilo,2012: 56)“nilai adalah sesuatu yang memberikan makna 

pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup”. Nilai adalah sesuatu 
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yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai  dan menjiwai tindakan menyangkut 

pola pikir  dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan 

etika.Hill (dalam Adisusilo,2012: 70) mengatakan bahwa “hakikat pendidikan nilai 

adalah mengantar peserta didik mengenali, mengembangkan dan menerapkan nilai-

nilai, moral, dan keyakinan agama, untuk memasuki kehidupan budaya zamannya”. 

Pendidikan nilai harus mampu membuat peserta didik menguasai pengetahuan yang 

berakar pada nilai-nilai tradisionalnyayang mampu menolong menghadapi nilai-

nilai modern, berempati dengan persepsi dan perasaan orang-orang yang 

tradisional, mengembangkan keterampilan kritis dan menghargai nilai-nilai 

tersebut, mengembangkan diri sehingga berketerampilan dalam membuat 

keputusan dan berdialog dengan orang lain, dan akhirnya mampu mendorong 

peserta didik untuk berkomitmen pada masyarakat dan warganya.  

Perlu disadari bahwa pendidikan karakter bukan sesuatu yang hanya 

ditambahkan, melainkan wajib untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter menempatkan nilai karakter sebagai 

dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para 

pelaku pendidikan. “Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan 

membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan 

Penguatan Pendidikan Karakter. Kelima nilai utama karakter bangsa yang 

dimaksud adalah religius, nasionalis, itegritas, mandiri, dan gotong royong” 

(Kemendikbud, 2010: 7): 

a. Nilai karakter religius merupakan nilai yang mengacu pada nilai-nilai dasar 

yang terdapat dalam agama(Siswanto, 2013: 99). Subnilai religius antara lain 

cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh 
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pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, 

antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksa kehendak, 

mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.  

b. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir untuk menumbuhkan sikap 

cinta tanah air dan menjadi alat pemersatu bangsa (Rawantina, 2013: 3). 

Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga 

kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, berprestasi, cinta tanah air, 

menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, 

suku, dan agama. 

c. Menurut Steinberg (dalam Rianawati, 2014: 6) nilai karakter mandiri 

merupakan sikap yang mengacu pada kemampuan untuk berpikir , merasa, 

membuat keputusan, bertindak sendiri, dan perilaku tidak bergantung pada 

orang lain. Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan 

banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar 

sepanjang hayat.  

d. Menurut Sari (2015: 3) nilai karakter gotong royong merupakan bentuk 

partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai 

tambah atau positif kepada setiap objek. Subnilai gotong royong antara lain 

menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, 

musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti 

diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. 

e. Menurut Suparno (2015: 2) nilai karakter integritas merupakan nilai yang 

mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang orang yang jujur dan dapat dipercaya. Subnilai integritas antara lain 
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kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, 

keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas). 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan tanpa 

nilai-nilai karakter tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nilai-nilai 

karakter ditanamkan melalui pembiasaan sejak dini agar dapat menumbuhkan 

karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan.Penanaman nilai karakter diatas 

tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja, namun semua warga sekolah dan 

keluarga juga berperan penting. 

d. Prinsip Pendidikan Karakter 

Penanaman nilai karakter pada peserta didik tidaklah mudah, karena perlu 

kesabaran dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk karakter 

yang baik pada peserta didik. Perlu diadakan persiapan seperti perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan membutuhkan pendidik-pendidik 

yang berkompeten. Pembentukan karakter sangat bergantung bagaimana seorang 

pendidik menanamkan pendidikan karakter di sekolah. Karakter yang kuat dibentuk 

oleh penanaman nilai yang menekankan tentang baik dan buruk. Karakter yang kuat 

cenderung hidup secara berakar pada diri anak bila  semenjak awal anak telah 

dibangkitkan keinginan untuk mewujudkannya.  

Selain itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Sri Judiani (dalam 

Fadlillah dan Mualifatu, 2013: 29) menyebutkan beberapa prinsip yang digunakan 

dalam pengembangan pendidikan karakterdiantaranya sebagai berikut: 

a. Berkelanjutan, yaitu proses pengembangan nilai-nilai 

karakter merupakan proses tiada  henti, dimulai dari awal 

peserta didik masuk sampai selesai dari satuan pendidikan 

bahkan sampai terjun ke masyarakat 
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b. Melalui semua mata pelajaran, yaitu pengembangan diri 

dan budaya sekolah serta muatan lokal 

c. Nilai-nilai tidak diajarkan, tetapi dikembangkan dan 

dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan, baik 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

d. Proses pendidikan yang aktif dan menyenangkan, yaitu 

guru harus merencanakan kegiatan belajar yang 

menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, 

mencari sumber informasi dan mengumpulkan informasi 

dari sumber, mengelola informasi yang sudah dimiliki, dan 

menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri 

mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di 

kelas, sekolah, dan tugas-tugas diluar sekolah. 

 

Sedangkan Lickona (dalam Fadlillah dan Mualifatu, 2013: 31) merekomendasikan 

11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif: 

a. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis 

karakter. 

b. Mengidentifikasi karakter  secara komprehensif supaya 

mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. 

c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif 

untuk membangun karakter. 

d. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. 

e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan perilaku yang baik. 

f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan 

menantang, yang menghargai semua peserta didik, 

membangun karakter mereka, dan membantu mereka 

sukses. 

g. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri dari dari para 

peserta didik . 

h. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas 

moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan 

karakter dan setia kepada nilai dasar yang sama. 

i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan 

luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. 

j. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai 

mitra dalam usaha membangun pendidikan karakter. 

k. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai 

guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam 

kehidupan  peserta didik. 

 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter dikembangkan dan dilaksanakan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: “(a) Nilai-nilai Moral Universal, (b) 
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Holistik, (c) Terintegrasi, (d) Partisipatif, (e) Kearifan Lokal, (f) Kecakapan Abad 

XXI, (g) Adil dan Inklusif, (h) Selaras dengan Perkembangan Peserta didik, (i) 

Terukur” (Kemendikbud, 2010: 10). 

a. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter berfokus pada penguatan nilai-nilai 

moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap 

individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, 

sosial, dan budaya 

b. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan secara holistik , dalam 

arti pengembangan fisik (olahraga), intelektual (olah pikir), estetika (olah 

rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara utuh dan menyeluruh, 

baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun 

melalui kolaborasi dengan komunitas –komunitas diluar lingkungan 

pendidikan. 

c. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai poros pelaksanaan 

pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dikembangkan 

dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan 

berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan 

tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan. 

d. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter dilakukan dengan mengikutsertakan 

dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan 

pendidikan sebagai pelaksana Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter. 

Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-

pihak lain yang terkait dapat menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter 
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dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam Gerakan Penguatan 

Pendidikan Karakter, menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan Gerakan 

Penguatan Pendidikan Karakter, bahkan pembiayaan Gerakan Penguatan 

Pendidikan Karakter. 

e. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter bertumpu dan responsif pada 

kearifan lokal nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar 

kontekstual dan membumi. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter harus 

bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat 

berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri 

peserta didik sebagai bangsa Indonesia. 

f. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter mengembangkan kecakapan-

kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad XXI, 

antara lain kecakapan berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif 

(creative thinking), kecakapan berkomunikasi (communication  skill), 

termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam 

pembelajaran (collaburative learning). 

g. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter dikembangkan dan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, menghargai kebinekaan dan 

perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia.  

h. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter dikembangkan dan dilaksanakan 

selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, 

psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya 

tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan 

perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian yang intensif. 
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i. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter dikembangkan dan dilaksanakan 

berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat diketahui proses dan hasilnya 

secara objektif. Oleh karena itu, komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-

nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan disekolah dalam 

sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif, 

mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa 

yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah, dan mengerahkan 

sumber daya yang disediakan oleh sekolah dan pemangku kepentingan 

pendidikan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan karakter 

yaitu: 

a. Mengembangkan nilai-nilai dasar etika secara terus 

menerus dan bertahap. 

b. Menerapkan nilai karakter pada peserta didik kedalam 

pemikiran, perasaan, dan perilaku melalui pengembangan 

diri dan budaya sekolah. 

c. Memastikan lingkungan sekitar peserta didik, sekolah, 

keluarga, dan masyarakat membawa pengaruh positif yang 

berkaitan dengan pengembangan karakter peserta didik. 

d. Adanya dukungan dan motivasi dari diri peserta didik, 

keluarga, masyarakat, dan warga sekolah untuk ikut andil 

dalam pembentukan karakter generasi bangsa. 

 

e. Pendekatan dan Strategi Pendidikan Karakter 

Pendidikan nilai dan etika merupakan upaya untuk membentuk karakter 

bangsa yang berciri nasionalis-religius. Strategi penyampaiannya lebih sering 

disebut dengan pendekatan atau model. “Pendekatan pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan suatu upaya dalam mengembangkan keaktifan belajar yang dilakukan 

siswa dan keaktifan mengajar yang dilakukan guru sehingga terjadi interaksi aktif 

antara keduanya” (Fitri, 2012: 115). 
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Menurut Rachman (dalam Fitri,2012: 116) “dalam pendekatan 

pembelajaran tradisional, siswa dipandang sebagai seseorang yang memiliki 

kebutuhan, cara, waktu, materi, dan struktur yang sama sehingga membutuhkan 

ruang kelas yang sama untuk menampung homogenitas para siswa yang didasari 

kesamaan persepsional”. Pendekatan pembelajaran tradisional yang sekarang masih 

sering diterapkan oleh guru disekolah cenderung kurang memerhatikan 

kelangsungan pengalaman siswa yang diperoleh dalam kehidupan keluarganya. Hal 

seperti ini bertentangan dengan karakter usia Sekolah Dasar. Siswa Sekolah Dasar 

yang masih mendambakan berlangsungnya pengalaman kehidupan di lingkungan 

keluarga masih dapat mengalami di sekolah. Selain itu, pengalaman mereka yang 

masih bersifat global menuntut diterapkannya pendekatan pembelajaran yang 

relevan dengan karakteristik mereka. 

 Rahman (dalam Fitri,2012: 117) mengatakan bahwa “terdapat empat model 

pendidikan moral atau budi pekerti bagi anak-anak disekolah yaitu teknik 

pengungkapan nilai, analisis nilai, pengembangan kognitif moral, dan tindakan 

sosial. Teknik pengungkapan nilai adalah teknik yang memandang pendidikan 

moral dalam pengertian promoting self awareness and self caring dan bukan 

mengatasi masalah moral yang membantu mengungkapkan moral yang dimiliki 

siswa tentang hal-hal tertentu”. Pendekatannya dilakukan dengan cara membantu 

siwa menemukan dan menguji nilai yang mereka miliki untuk  mencapai perasaan 

diri. Pendekatan analisis nilai merupakan pendekatan yang membantu siswa untuk 

mempelajari pengambilan keputusan melalui proses langkah demi langkah dengan 

cara yang sangat sistematis. Pendekatan ini memberi makna bila dihadapkan pada 

upaya menangani isu-isu kebijakan yang kompleks. Pengembangan kognitif moral 
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adalah model yang membantu siswa berpikir melalui pertentangan dengan cara 

yang lebih jelas dan menyeluruh melalui tahapan-tahapan umum dari pertimbangan 

moral. Tindakan sosial merupakan model yang bertujuan untuk  meningkatkan 

keefektifan siswa mengungkap, meneliti, dan memecahkan masalah. 

Menurut Fitri (2012: 45) pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui 

beberapa strategi dan pendekatan yang meliputi: 

a. Pengintegrasian nilai dan etika pada setiap mata pelajaran. 

b. Internalisasi nilai positif yang ditanamkan oleh semua 

warga sekolah (kepala sekolah, guru, dan orangtua). 

c. Pembiasaan dan latihan. Dengan komitmen dan dukungan 

berbagai pihak, institusi sekolah dapat 

mengimplementasikan kegiatan-kegiatan positif seperti 

salam, senyum, dan sapa (3S) setiap hari saat anak datang 

dan pulang sekolah. 

d. Pemberian contoh/teladan. 

e. Penciptaan suasana berkarakter disekolah. 

f. Pembudayaan. 

Strategi pembelajaran pendidikan karakter dapat dilihat dalam lima bentuk 

integrasi, yaitu: 

a. Integrasi ke dalam mata pelajaran. 

b. Integrasi melalui pembelajaran tematik. 

c. Integrasi melalui penciptaan. 

d. Integrasi melalui suasana karakter dan pembiasaan. 

e. Integrasi antara program pendidikan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. 

Elkind dan Sweet (dalam Samani dan Hariyanto, 2011: 139) menyatakan bahwa 

ada beberapa gambaran bagaimana penerapan model holistik dalam pendidikan 

karakter tersebut: 

a. Segala sesuatu yang ada di sekolah terorganisasikan di 

seputar hubungan antar peserta didik dan antara peserta 

didik dan guru beserta staf dan komunitas di sekitarnya. 

b. Sekolah merupakan komunitas yang peduli (caring 

community) dimana terdapat ikatan yang kuat dan 

menghubungkan peserta didik dengan guru, staf, dan 

sekolah 

c. Pembelajaran sosial dan pembelajaran emosi juga 

dikembangkan sebagai pembelajaran akademik. 

d. Kooperasi dan kolaborasi antar siswa lebih ditekankan 

pengembangannya daripada kompetisi. 
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e. Nilai-nilai seperti fairnessatau sering disebut keadilan, 

saling menghormati, dan kejujuran adalah bagian dari 

pembelajaran setiap hari, baik di dalam kelas maupun diluar 

kelas. 

f. Para siswa diberi keleluasaan  untuk mempraktikkan 

perilaku moral melalui kegiatan pembelajaran untuk 

melayani (service learning). 

g. Disiplin kelas dan pengelolaan kelas dipusatkan pada 

pemecahan masalah daripada dipusatkan pada penghargaan 

dan hukuman. 

h. Model lama berupa pendekatan berbasis guru yang otoriter 

tidak pernah lagi dilakukan di ruang kelas. Tetapi lebih 

dikembangkan suasana kelas yang demokratis dimana para 

guru dan para siswa melaksanakan semacam pertemuan 

kelas untuk membangun kebersamaan, menegakkan norma 

yang disepakati bersama, serta memecahkan masalah 

bersama-sama. 

f. Pengaruh Pendidikan Karakter 

Hasil pendidikan mencerminkan keadaan pribadi peserta didik dalam 

lingkup masyarakat. Jika kini bangsa mengeluh tentang kualitas dan perilaku 

peserta didik atau masyarakat, tentu ada yang salah dengan pendidikan saat ini. 

Kesalahan tersebut dapat berasal dari kemajuan teknologi dan informasi maupun 

disebabkan kegagalan pendidik dalam mendidik dan memahami maksud sebuah 

pendidikan. 

Seseorang yang berilmu tanpa karakter yang baik akan sangat berbahaya 

bagi dirinya dan masyarakat disekitarnya. “Sebagai contoh, bom atom yang 

meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki adalah ilmu fisika tanpa nurani. Begitu 

pula dengan white phospor yang mematikan anak-anak di Palestina. Banyaknya 

orang tidak bersalah dijebloskan ke dalam penjara tidak lebih karena orang yang 

menguasai ilmu hukum tidak disertai dengan sifat keadilan” (Wiyani, 2013: 73). 

Menurut Goleman (dalam Wiyani,2013: 79) “kesuksesan seseorang 

ternyata 80 persen dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, selebihnya 20 persen 

ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ)”. Anak yang mempunyai masalah dalam 
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kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat 

mengontrol emosi. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia 

pra-sekolah. Apabila masalah tersebut tidak ditangani akan terbawa sampai usia 

dewasa. Oleh sebab itu, pendidikan karakter disekolah sangat diperlukan, walaupun 

dasar dari pendidikan karakter adalah didalam keluarga. Jika anak mendapatkan 

pendidikan karakter yang baik dalam keluarga, anak akan memiliki karakter yang 

baik. Menurut Zins, dkk., (dalam Wiyani,2013: 76) ada beberapa faktor yang 

menyebabkan kegagalan anak disekolah. Faktor-faktor tersebut ternyata bukan 

terletak pada kecerdasan intelektual, melainkan pada karakter rasa percaya diri, 

kemampuan bekerjasama, kemampuan bergaul, kemampuan berempati, dan 

kemampuan berkomunikasi. 

a. Dalam proses belajar mengajar disekolah, rasa percya diri harus dibangun 

pada setiap anak. Rasa percaya diri dapat dimunculkan dengan memberikan 

bantuan kepada kepada anak didik untuk menemukan kelebihan atau potensi 

yang ia miliki. Setiap anak mendapatkan anugrah dari Tuhan berupa 

kelebihan, potensi, dan kecerdasan yang sangat perlu dikembangkan.  

b. Karakter penting yang harus dibangun agar anak didik dapat meraih 

keberhasilan, baik di sekolah maupun setelah lulus adalah kemampuan dalam 

menjalin kerjasama dengan teman sebaya dan orang lain. Kemampuan dalam 

menjalin kerjasama dapat dilatih dengan sering membuat kerja kelompok  

pada saat proses belajar mengajar 

c. Saling dibutuhkan kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan oranglain, 

anak didik juga harus dibangun karakternya agar mempunyai kemampuan 

dalam bergaul. Kemampuan menjalin kerja sama tentu berbeda dengan 



30 
 

kemampuan dalam bergaul. Jika menjalin kerjasama adalah hubungan dua 

belah pihak atau lebih dalam kerangka melaksanakan kesepakatan bersama, 

sedangkan kemampuan bergaul adalah kepandaian seseorang dalam menjalin 

hubungan sosial dengan siapa saja. 

d. Kemampuan untuk berempati penting dimiliki oleh setiap pribadi, termasuk 

para anak didik disekolah. Dengan mempunyai empati, seseorang akan dapat 

membangun kedekatan dengan orang lain. Kemampuan berempati anak didik 

dapat deibangun dengan membangun kesadaran untuk memahami kesedihan 

orang-orang yang sedang dirundung musibah. 

e. Manusia adalah makhluk sosial yang harus mempunyai kemampuan dalam 

berkomunikasi sehingga dapat menjalin hubungan dengan orang lain. 

Alangkah menyedihkan jika ternyata tidak semua orang mampu 

berkomunikasi secara baik. Tidak jarang terjadi percekcokan antar-individu, 

bahkan perkelahian antar-warga hanya lantaran kesalahpahaman dalam 

berkomunikasi. Satu hal mendasar yang harus dipahami dalam melatih 

kemampuan berkomunikasi adalah dapat mendengar dengan baik. Inilah 

kemampuan dasar yang harus terlebih dahulu dilakukan sebelum kita melatih 

kemampuan anak didik dalam menyampaikan sesuatu, baik melalui bahasa 

isyarat, suara, mulut, maupun lewat tulisan.   

2. Pembelajaran Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan salah satu sarana berkomunikasi yang digunakan 

secara khusus di lingkungan etnis jawa untuk saling berbagi pengalaman dan saling 

belajar. Mata pelajaran Bahasa Jawa diterapkan di Sekolah Dasar sebagai mata 

pelajaran muatan lokal guna untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 
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Bahasa Jawa serta meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik.“Tujuan 

langsung dari diajarkannya muatan lokal antara lain adalah bahan pengajarannya 

lebih mudah diserap oleh murid, sumber belajar didaerah dapat lebih dimanfaatkan 

untuk kepentingan pendidikan, murid dapat menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan 

disekitarnya, dan murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan 

lingkungan budaya yang terdapat didaerahnya” (Basari, 2014: 20) 

Yulianti (dalam Praheto, dkk., 2016: 55) “dalam pembelajaran Bahasa Jawa 

buku pelajaran sangat membantu guru dan murid dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dikarenakan dalam buku pelajaran sudah ada uraian materi juga ada 

soal-soal untuk mengukur kemampuan dalam proses pembelajaran dengan adanya 

evaluasi tersebut, siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan ataupun 

permasalahan”.“Dalam struktur kurikulum Sekolah Dasar, mata pelajaran Muatan 

Lokal hanya dialokasikan 2 jam pelajaran per minggu. Padahal konten muatan lokal 

membutuhkan jumlah jam lebih banyak untuk mengakomodasikan pembelajaran 

bahasa daerah sebagai bahasa transisi dikelas awal serta pengenalan budaya lokal 

yang menjadi keunggulan daerah. Dibeberapa provinsi, mata pelajaran bahasa 

daerah menjadi mata pelajaran wajib  muatan lokal” (Wiyani, 2013: 144). 

Untuk melakukan penanaman nilai kebudayaan pada siswa, langkah yang harus 

dilakukan adalah menciptakan suasana disekitar yang mengandung nilai-nilai 

terlebih dahulu. Penciptaan suasana berkarakter sangat dipengaruhi oleh situasi dan 

kondisi tempat model itu ditetapkan beserta penerapan nilai yang 

mendasarinya.Derasnya kemajuan arus globalisasi dan modernisasi dikhawatirkan 

dapat melunturkan rasa kecintaan terhadap kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal 
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merupakan kebudayaan dalam negeri yang dijunjung tinggi oleh adat. Agar 

kebudayaan lokal tetap utuh, generasi penerus bangsa perlu ditanamkan rasa cinta 

akan kebudayaan  lokal. Salah satu cara yang dapat dilakukan sekolah  yaitu dengan  

cara mengintegrasikan  nilai-nilai kearifan  budaya lokal dalam proses 

pembelajaran, ekstrakurikuler, dan kegiatan kesiswaan disekolah. 

Cara mengimplementasikan pendidikan karakter melalui mata pelajaran muatan 

lokal yaitu “dengan penciptaan budaya karakter yang vertikal dan horizontal. 

Penciptaan budaya berkarakter yang vertikal. Kegiatan ini diwujudkan dalam 

bentuk hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui peningkatan secara 

kuantitas maupun kualitas kegiatan-kegiatan keagamaan disekolah yang bersifat 

ubudiyah, seperti sholat berjamaah, puasa Senin dan Kamis, membaca Al-Qur’an, 

dan doa bersama.Penciptaan budaya berkarakter yang bersifat horizontal. Langkah 

ini dilakukan dengan mendudukkan sekolah sebagai intuisi sosial yang apabila 

dilihat dari struktur hubungan antar manusia” (Dalimunthe, 2015: 107). 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian mengenai pendidikan karakter dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa di Sekolah Dasar telah dilakukan antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh, dkk., dengan judul Studi 

Implementasi Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Matematika pada 

Kelas Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI) SMP Negeri 2 Surakarta. 

Penelitian ini dilakukan tahun 2015 dengan persamaan mendeskripsikan 

implementasi pendidikan karakter. Jenis penelitian sama yaitu deskriptif dan 

menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya, penelitian ini tidak 

menjelaskan nilai-nilai karakter yang diimplementasikan. Penelitian ini 
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hanya menjelaskan tentang kendala dalam implementasi pendidikan karakter. 

Penelitian ini menggunakan mata pelajaran Matematika dan melakukan 

penelitian disekolah yang berbeda yaitu SMP Negeri 2 Surakarta. 

2. Penelitian yang dilakukan Nasrullah dengan judul Pembentukan Karakter 

Siswa melalui Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini dilakukan tahun 2015 

dengan persamaan mendeskripsikan pendidikan karakter dan juga 

mendeskripsikan nilai-nilai karakter. Penelitian ini juga menggunakan 

metode kualitatif. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan mata pelajaran 

pendidikan  agama islam dan melakukan penelitian disekolah yang berbeda 

yaitu SMA Negeri 1 Kota Bima. 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini membahas mengenai implementasipendidikan karakter dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 3 Lowokwaru Malang. 

Pendidikan karakter diimplementasikan dalam pembelajaran dan non-akademik. 

Pada kegiatan pembelajaran nilai-nilai karakter dapat diintegrasikan pada semua 

mata pelajaran tidak terkecuali muatan lokal yaitu mata pelajaran Bahasa Jawa. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode kualitatif dengan 

menggunakan tiga instrumen yaitu lembar observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut: 
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kegiatan pembelajaran Pendidikan Karakter 
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dalam pembelajaran Bahasa Jawa 

Nilai karakter yang 

diimplementasikan Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi kesulitan 

dalam implementasi 
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pembelajaran Bahasa 

Jawa 
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